3FrontOffice S.
Fastnummer och smarta funktioner till
företagsabonnemanget
Nu Med 3FrontOffice S får du ett fastnummer och ett mobilnummer. Du får även ett par funktioner
som gör att du kan hantera din telefoni på ett kundvänligare och smartare sätt, och samtidigt göra
din arbetsdag enklare. Exempelvis kan du välja när ditt fasta nummer ska vara öppet för jobbsamtal.
T ex kan du vid semester vidarekoppla det fasta numret till din telefonsvarare men låta det mobila
numret vara öppet för samtal.
Du hanterar alla funktioner i 3FrontOffice-appen där du också kan lyssna på din telefonsvarare och
hålla koll på missade samtal.

Alltid nåbar

Privatnummer

Jobbnummer

Ställ in aktivitet

Telefonsvarare

Några funktioner i 3FrontOffice S
• Hanterar alla funktioner via appen
• Fastnummer till mobilen
• Välj om du vill visa ditt mobila eller fasta nummer vid utgående samtal
• Smart telefonsvarare i appen – se dina meddelanden i inkorgen och klicka
för att lyssna
• Koppla samtal till kollegor
• Öppna och stäng det fasta numret automatiskt med schema i appen
(Framtida närvaro)
• Ställ in Aktivitet, t ex Möte i appen för att vidarekoppla det fasta numret
till telefonsvarare när du vill vara ostörd
• Spara pengar i utlandet genom att ringa med Softphone i datorn via
internetuppkoppling (Tillval)

tre.se/foretag | 020-33 33 33

3FrontOffice S.
Några funktioner i 3FrontOffice S

Priser:
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3FrontOffice S
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Startavgift: 0 kr
Månadskostnad: från 39 kr/användare
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